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STATUTTER 

for Norsk Trelastkontroll 

(Vedtatt 1985-04-25,  
justert 1986-11-11, 1989-11-03, 1999-08-02, 2005-02-16, 2021-05-31) 

 

1. Omfang og formål 
 
1.1 Kontrollordningen har til formål å sikre at medlemmene leverer et 
produkt med bedre kvalitet enn CE-merket konstruksjonsvirke. Dette skal 
sikres ved: 
-Medlemmene forplikter seg til å ha et gyldig CE-sertifikat for 
konstruksjonsvirke med rektangulært tverrsnitt i henhold til EN 14081-1. 
-Medlemmene forplikter å følge regler for visuell tilleggssortering for 
maskinsortert konstruksjonsvirke, tilsvarende visuell sortering som angitt i 
NS-INSTA 142. Regler for kvistsortering, årringbredde og fiberhelling angitt i 
NS-INSTA 142 benyttes kun for visuelt sortert virke. 
-Medlemmene forplikter seg til å levere virke med gjennomsnittlig trefuktighet 
på maksimalt 20 %. 
-Medlemmene forplikter seg til å benytte personell til å utføre styrkesortering 
som er autorisert av Norsk Trelastkontroll. 
-Medlemmene forplikter seg til å utføre egenkontroll etter spesifikke regler 
angitt av Norsk Trelastkontroll. 
-Medlemmene forplikter seg til å motta halvårlig kontrollbesøk fra Norsk 
Trelastkontroll. Kontrollbesøket inneholder blant annet kontroll av bedriftens 
styrkesorteringsmaskin og produktkontroll. 
-Norsk Trelastkontroll godkjenner styrkesorteringsmaskin-anlegg etter 
nærmere angitte regler.  

1.2  Kontrollordningen er frivillig. 
 
1.3 Rådet (se pkt. 2.2) skal vurdere og eventuelt godkjenne bedrifter som 
søker tilslutning etter regler fastsatt av Rådet. 
 
1.4 Sekretariat skal autorisere og føre register over sorterere som har 
oppnådd tilfredsstillende resultater ved autorisasjonsprøver. 
 
I denne forbindelse skal sekretariatet sørge for at det blir avholdt de 
nødvendige autorisasjonsprøver for sorterere etter regler fastsatt av Rådet, og 
at disse får en mest mulig ensartet bedømmelse. 

Også frittstående sorterere skal kunne autoriseres etter særskilte retningslinjer. 
 



Norsk Trelastkontroll 2 

Statutter for Norsk Trelastkontroll 2021-05-31.doc 2021-08-18 

1.5 Regler, retningslinjer og veiledninger for kontrollordningens 
medlemmer og sekretariat er stadfestet i NT- og PI-T-dokumenter.  
NT-dokumenter gjøres tilgjengelig for ordningens medlemmer.  
PI-T-dokumenter gjøres tilgjengelig for ordningens sekretariat. 

2. Organisasjon 
 
2.1 Kontrollordningens navn skal være Norsk Trelastkontroll (NT). 
 
2.2 Kontrollordningen administreres av et kontrollråd (Rådet) på 3 
medlemmer med personlige varamedlemmer. Følgende oppnevner et medlem 
med varamedlem: Standard Norge, RIF og de tilsluttede bedrifter. 

2.3  Hvert medlem av Rådet oppnevnes for 3 år ad gangen, slik at et nytt 
medlem uttrer hvert år. Uttredende medlem kan oppnevnes på ny. Rådet 
velger selv sin leder. 
 
2.4 Rådets hovedoppgave skal være å sørge for de nødvendige regler og 
retningslinjer for at kontrollordningen skal fungere etter hensikten og  i 
overensstemmelse med de vedtatte statutter. 
 
2.5 Rådet engasjerer sekretariat som skal forestå Rådets arbeid. Sekretæren 
er ikke medlem av Rådet. Sekretariatet holder de tilsluttede bedrifter orientert 
om Rådets arbeid. I 1. kvartal hvert år fremlegges årsberetning og regnskap for 
foregående arbeidsår. 
 
2.6  Medlemmer i Norsk Trelastkontroll tildeles lisens for bruk av NS-
merke fra Treteknisk som er forvalter av NS-merke for treprodukter på 
oppdrag for Standard Norge. Medlemsbedriften inngår avtale for kontroll fra 
kontrollorgan godkjent av Treteknisk. 
 
2.7  Sekretariatet holder oversikt over medlemsmassen i Norsk 
Trelastkontroll og informerer Treteknisk om nye medlemmer og medlemmer 
som suspenderes eller melder seg ut av ordningen. 

3. Tilslutning 
 
3.1  Enhver bedrift som produserer konstruksjonsvirke kan bli tilsluttet 
Norsk Trelastkontroll. Medlemskap gjelder for hver enkelt produksjonsenhet. 
 
3.2 Rådet har avgjørende myndighet når det gjelder godkjenning og 
suspensjon av bedrifter. 
 
3.3  En bedrift godkjennes for tilslutning til kontrollordningen hvis Rådet 
etter en vurdering finner at den tilfredsstiller de krav Rådet stiller til teknisk 
utstyr, personell, produktkvalitet og kvalitetssikring.  
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3.4  En bedrifts tilslutning til kontrollordningen kan oppheves dersom 
bedriften ikke følger Rådets anvisninger. Misligholdelse av bedriftens 
økonomiske forpliktelser overfor kontrollordningen medfører suspensjon. 
Påtale meddeles bedriften skriftlig. Suspensjon skal meddeles skriftlig, og det 
skal samtidig angis på hvilke vilkår bedriften igjen vil kunne tilsluttes 
kontrollordningen. Rådet skal sørge for at suspensjon offentliggjøres i 
nødvendig omfang. 
 
3.5 Utmelding av kontrollordningen skal skje med minst 6 måneders  
varsel. 
 
3.6 Nye styrkesorteringsmaskin-anlegg som ordningens medlemmer 
anskaffer, godkjennes av sekretariatet. 
 
3.7 Rapporter fra kontrollbesøk ved medlemsbedrifter kvalitetssikres av 
sekretariatet. Ilagte ekstrakontroller gjennomføres av kontrollorganet, eller av 
Sekretariatet dersom Rådet finner det nødvendig. 

3.8  Godkjente bedrifter plikter å benytte NS-merke på konstruksjonsvirke 
som omsettes i Norge. For konstruksjonsvirke som omsettes utenfor Norge, er 
bruk av NS-merke frivillig. 
 
3.9  Godkjente bedrifter har anledning til å benytte ordningens registrerte 
varemerke (T-Merke) på nettside, brevark, fakturaer, etiketter m.m. 
 

4. Finansiering 
 
4.1  Godkjente bedrifter betaler en avgift til kontrollordningen som består 
av en engangsavgift for tilknytning og førstegangs kontrollbesøk, og en årlig 
avgift. Årsavgiften skal dekke sekretariatets administrasjonsomkostninger, 
møtegodtgjørelser og eventuelle reiseutgifter for Rådets medlemmer etc.  
Kontrollorganet fakturerer den enkelte medlemsbedrift direkte. 
 
Avgiftene dekker ikke utgifter til autorisasjonsprøver, ekstrautgifter i 
forbindelse med førstegangs kontrollbesøk, godkjenning av nye 
styrkesorteringsmaskin-anlegg, ekstra kontrollbesøk og ekstra rådsmøter som 
må holdes på grunn av spesielle forhold ved en enkelt bedrift. 
 
4.2 For hvert driftsår oversendes årsmelding og revidert regnskap til 
medlemmene for orientering. 
 
4.3 Den tilsluttede bedrifts økonomiske forpliktelser overfor Rådet 
opprettholdes ut det driftsåret bedriftens tilslutning opphører. Suspensjon 
fritar ikke for fulle økonomiske forpliktelser. 
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4.4 Særskilte avgifter for frittstående sorterere og for utenlandske bedrifter 
fastlegges av Rådet. 
 

5. Forandringer av statutter og eventuell oppløsning av kontrollordningen 
 
5.1 Forslag til forandringer av statuttene, herunder også oppløsning av 
kontrollordningen kan fremmes gjennom Rådet. Det kreves 2/3 flertall og hver 
bedriftsenhet har 1 stemme. 
 
Justeringer kan gjøres av Rådet etter skriftlig forespørsel til de enkelte 
medlemmer. Dersom 1/3 av medlemmene forlanger det, eller dersom Rådet 
finner det naturlig skal det holdes møte for slike beslutninger. 
 
Beslutning om oppløsning kan bare fattes i møte med de tilsluttede bedrifter. 
Møtet skal være innkalt med minst 3 ukers varsel. 
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